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april 2010

Gode lion,
så kom foråret endelig, dagene er blevet længere, solen har fået magt og de små
forårsbebudere titter frem.
Mon ikke optimismen og glæden kommer igen efter en lang og træls vinter, jeg
glæder mig i hvert fald.
Nu er klubberne i fuld gang med deres generalforsamlinger med valg af nye bestyrelser og klubtjenestemænd, kabinettet har afholdt det sidste kabinetsmøde og
distriktets generalforsamling er lige op over.
Det betyder ikke at vi, der er ved roret i øjeblikket, er færdige med vore opgaver,
vi har stadig ca. 3 måneder tilbage og stadig mål, der skal nås så forsat god arbejdslyst.
Vore kommende præsidenter har netop været på præsidentseminar og ikke mindre end 100 præsidenter ud
af 125 deltog flot, det vidner om stor interesse for at blive godt indført i jobbet, jeg håber på lige så stor
interesse for de fag-seminarer der tilbydes her i maj og juni måned se nærmere på distriktets kalender på
Lions Office hvor man også kan tilmelde sig
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Distriktsmødet 2010 i Hurup.
LC Sydthy Liden Kirsten og LC Sydthy er langt henne i forberedelserne til årets distriktsmøde. Indbydelserne er for længst sendt ud til klubberne og der oprettet en flot hjemmeside der beskriver alle arrangementerne og hvor tilmelding også skal foretages.
Se mere på www.106b.dk/dm2010 og husk at tilmelding er senest d. 9. april 2010 og gør arrangørerne den
store tjeneste at tilmelde jer senest denne dag.
Telef on: 31 3 2 33 34
Fax : 31 32 33 35
E- mail : nogen@ex ample.com

Årsmødet 2010 i København.
I P-posten finder I mere information om Lions Danmarks generalforsamling, Årsmødet.
Årsmødet afholdes d. 12. juni 2010 i København og jeg håber at rigtig mange af distriktets klubber vil lade
sig repræsentere på mødet, selv om det måske ligger lidt langt væk for nogle.
Synes man at der langt at køre, kunne man måske overveje et af de mange tilbud, lavprisflyselskaberne har
i øjeblikket.
På gensyn i Hurup
Erik Jørgensen
DG

Hent eller læs hele nummeret på Lions Office / Find hurtigt rundt / Distrikternes sider / 106B
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Vigtigt om @-mails

Ved udsendelse af massemails/nyhedsbreve skal afsender sætte
modtagerne i BCC og sig selv i TIL/TO feltet.
Afsender bør i selve e-mailen skrive hvem den er sendt til, fx. "Sendt til
alle P i 106B".
Se her http://da.wikipedia.org/wiki/Blind_carbon_copy
Grunden til at man skal sætte modtagerne i BCC er for ikke at "afsløre" e-mail adresserne. En anden grund
er at mange laver et "svar til alle" og det er ret irriterende for de øvrige modtagere. Hvis e-mailen fx er
sendt til p.b@lions.dk er der 125 personer der modtager e-mailen med blot
een e-mail adresse.
Når du svarer på mails, så svar ikke automatisk til alle, med mindre du er helt sikker på, at dit budskab har
interesse for alle.
Lions e-mail systemet danner ikke e-mail'ene (med få undtagelser), de kommer fra afsenderen som det
fremgår af e-mailen. Hvis du har et (opdateret) spamfilter installeret på din PC eller hos din e-mail udbyder, bør du kunne stole på at det fjerner det meste spam. Og med et anti-virus burde du være sikret på resten. MEN det skal (selvfølgelig) ikke fratage en for en sund skepsis overfor mystiske e-mails.....
Men husk, at du altid skal huske at skrive i teksten i e-mailen, hvem den er sendt til, samt at Emne/Subject
feltet bør være "LIONS:xxxxx".
Husk også at
- hvis du sender til store grupper så overvej nøje vigtigheden af dit budskab, og din målgruppe. Dem som
ikke føler at de har brug for beskeden vil opfatter det som spam.

Jens Peder Nielsen
ITC 106B
Nyt fra Hals
Lions Hals, Sophie Hevig bød på kræs for smagsløgene til den årlige vin og delikatessemesse i Hals Aula. Udover vine kunne et veloplagt publikum nyde delikatesser i form af blandt
andet ost, chokolade, honning og pølser.
Samtidig trakterede værterne med et spædende kaffebord, ligesom de besøgende havde mulighed for
at vinde flotte præmier på indgangsbilletterne.
Overskuddet gik til Læger uden Grænser og Julemærkehjemmet i Hobro.
Helle Mosegaard
LC Hals, Sophie Hedvig
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Lions Club Ry gav 150.000 kr. i jubilæumsgaver
Lions Club Ry fejrede fredag den 12. marts sit 40 års jubilæum med uddeling af donationer til velgørende
formål i Ry området.
Plejecentrene på Ryvang i Ry og Dalbogård i Gl. Rye fik overrakt en handicapbus til 125.000,- kr., midler
som er skaffet gennem godt 1 år ved cykelløb og bankospil samt velvillige sponsorer, der ligesom Lions
gerne vil give vore svage ældre gode oplevelser også uden for plejecentrenes rammer.

Sclerosecenteret i Ry fik en gavecheck på 15.000,- kr. til køb af 2 cykler specielt egnet til sclerosepatienter
samt en cykel med motor. Denne donation er i samarbejde med Ry Knallert- og cykelservice, og skal være
med til at give de mange patienter som kommer på centeret i Ry en god oplevelse i den smukke natur og
den friske luft.

Til de 70 KFUM spejderne i Låby var der en check på 10.000,- kr. til hjælp til køb at materialer til opførelse af 2 sheltere, de er en slags halvtag til overnatning. Shelterne koster i alt 50.000,- kr. hvoraf der er givet
30.000,- kr. fra forskellige spejderfonde og 10.000,- kr. fra spejdernes egne lommer, så nu kan spejderne
komme i gang med opførelsen af de 2 sheltere.
Karl-Erik Jørgensen
LC Ry
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Vendsyssel Censurerede
Lions Club Sct. Catharina i Hjørring arbejder på fuld tryk på etablering af den tilbagevendende kunstudstilling Vendsyssel Censurerede . En kunstudstilling hvor alle kunstnere inviteres til at indsende deres
kunst og få en professionel kunstners vurdering. Bliver værket udvalgt bliver det vist på den censurerede
udstilling.
Udstillingen finder sted på Halvorsminde Ungdomsskole, Halvorsmindevej 107, Hjørring i påsken fra den
1 5 april 2010.
Som censorer har vi været så heldige at kunstner Mogens Gissel og kunsthistoriker Anne Lie Stokbro har
sagt ja til at tage denne udfordring op.
Det er kunstnere med stor erfaring og de er anerkendte inden for kunstens verden. De har været censorer
ved flere censurerede udstillinger og er garanter for, at Vendsyssel Censurerede vil nå et højt niveau.
Vi har valgt at udbyde i kategorierne: Maleri, Glas, Keramik, Grafik, Foto, Skulptur, Tegninger og Blandet
form.
Der er oprettet en hjemmeside www.vendsysselcensurerede hvor man kan læse nærmere om betingelserne
for at deltage samt hente anmeldelsesblanket. Endvidere findes billeder fra tidligere år hvor udstillingen
har været afholdt.
Der er fernisering den 1. april kl. 1100. Kunstner Snekke Kristensen holder åbningstalen.
Med den censurerede udstilling vil vi opfylder 2 formål. Vi samler penge til velgørenhed samtidig med at
vi hjælper kunstnere med at få deres værker bedømt og udstillet.
Det overordnede formål med udstillingen er at skaffe penge til Lions arbejde for at hjælpe andre. Overskuddet fra udstillingen skal således bruges til humanitært arbejde.
Klubben, som er en ren kvindeklub, har bestået i 10 år og har lige nu
25 medlemmer. Vi har gang i mange aktiviteter. Her kan nævnes
kvindemotion, julelotteri, julemarked og loppemarked. Disse aktiviteter giver overskud, som udelukkende gives til humanitære formål.

LC. Sct.Catharina
Anne Mette Ovesen

Gør LIONS synlig
Gadekæmper veste (godkendte trafikveste)
Diverse Brochure om Lions Aktiviteter
Streamer Lions kamp mod blindhed, plakater m.m.
Kan købes og erhverves i
Lions DK SUPPLY butik, Hillerød
Webbutik på Lions Office
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Distriktet sender i år 34 unge YES fra Danmark ud i den store verden,
desværre igen i år et lidt mindre antal i forhold til forrige år. Over de sidste par år, er der et lille fald i antallet af YES er.
Tak til alle de klubber, der har sponsoreret én eller flere unge til indholdsrige oplevelser i udlandet. Der er
muligheder for at der kan komme flere til.
Der var reserveret pladser til over 40 unge i år, men desværre er der ikke fundet egnede personer til alle
pladserne i klubberne.
Der er derfor ledige pladser, som vi fra dansk side har reserveret på de udenlandske camps. Vil I udnytte
en af disse pladser, kræver det imidlertid at application på det unge menneske indsendes omgående.
Der er også en anden mulighed, som vi nok ikke har fået gjort så meget opmærksom på. Send danske
YES er på danske lejre.
Det koster ikke så meget, faktisk kun 850,- kr. for YCE pakken og så en togbillet til lejren.
En lille bonus er her, at de klubber der ikke kan eller vil stille med værtsfamilier, ikke behøver det i dette
tilfælde.
Det kan nås endnu at finde de unge og jeg vil se frem til at høre fra jer.

Status for YES-Ud:
Jeres YES, som I har sponsoreret, plus YCE-personen har
telse for den lejr i det land, som I har søgt.

for de flestes vedkommende

Har du endnu ikke fået bekræftelsen, så vær ikke bekymret

fået en bekræf-

den følger inden for de nærmeste par uger.

Ang. billetbestilling, så har YCE-gruppen et samarbejde med
MyPlanet Denmark, kontaktperson Rose Dalby
Søren Frichsvej 34 A
DK-8230 Åbyhøj
Phone. +45 70 12 50 11
Det er et tilbud, som I kan benytte jer af men ingen tvang.
Vær opmærksom på, at der i mange tilfælde skal rejse 2-3 YES til det samme land / lejr, og det er en fordel
for alle, hvis der koordineres således, at de alle rejser med samme fly.
Husk at informere jeres YES om, at der afholdes generelt informationsmøde for all YES på Trinity
(Snoghøj, Fredericia) søndag 9. maj, 2010, kl. 13:30.

Lasse Borgbjerg
YCEC / MD LEOC
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Status for Værtsfamilier.
Der anvendes princippet Een YES ud = én værtsfamilie .
Langt de fleste klubber, der sender en YES ud, har også skaffet et tilsvarende antal værtsfamilier.
Men også her er der endnu et par løse ender , som de pågældende hurtigst muligt skal sørge for at få på
plads.
Der skal afleveres formularen Oplysningsskema for værtsfamilie 2010
venligst sørg for, at den er udfyldt fuldstændig.

(findes på lions office) og

Endelig accept af jeres YES-ud er afhængig af, at I får afleveret værtsfamilieformularen.
Alle værtsfamilier får tilsendt generel information om værtskabet i begyndelsen af april
des til de enkelte værtsfamilier information om den unge YES, de skal være vært for.

og senere udsen-

Afholdelse af lejr i Distrikt B.
LC-Dronninglund og LC-Dronninglund Ingeborg Skeel afholder lejr i sommeren 2010.
Der er ca. 30-35 unge YES fra udlandet på lejren.
De første tilmeldinger er begyndt at komme.
De unge YES fra udlandet bliver ligeledes fordelt til værtsfamilierne.
Denne fordeling påbegyndes i april og løber over nogle uger i takt med at tilmeldinger af de unge YES
kommer ind.

Lige en sidste ting til august modtager vi et antal YES-ere fra Japan, og er der interesse for at være
værtsfamilie for en af disse, så kontakt mig venligst for yderligere informationer.

Endnu engang: Tak for jeres engagement i Lions Youth Camp and Exchange

Lasse Borgbjerg
YCEC / MD LEOC
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LØVERNE fra LC KØBENHAVN ØSTERBRO
Indbyder herved til ÅRSMØDE 2010
11. 13. juni
Fra den 30. marts 2010 kan I gå ind på
www.lionsårsmøde.dk eller www.lionsaarsmoede.dk
og se om arrangementet og tilmelde jer.
Årsmødet afholdes på Rigshospitalets
Auditorium Lørdag d. 12. juni 2010
Vi glæder os til at se jer
LC København ØSTERBRO
Jens Chr. Johansen,
præsident

Så mange lions var vi

Stof til LION og INFO
sendes til

pr. 28 02. 2010:

PRC Anette Hjorth
Møllebakken 3
9870 Sindal
e-mail: prc.b@lions.dk.
tlf. 98 93 63 11 / 20 31 69 12

I 106B : 2985 - i 123 klubber.
I MD-106: 6.918 - i 316 klubber.

Kalender
Se det sidste nye på 106B s kalender på LionsOffice.
10, 11 og 17 maj 2010 seminarer for Vicepræsident, Sekretær, YCE-området
samt aktivitetsudvalg, nærmere samt tilmelding på Lions Office
29 og 30 maj samt 6 juni trivselsseminar, nærmere samt tilmelding på Lion
Office

INFO udgives af distrikt 106B.
Redaktør: PRC Anette Hjorth
e-mail: prc.b@lions.dk
tlf. 96 93 63 11 / 20 31 69 12

Husk deadlines:
INFO: d. 15 april 2010
LION nr. 4: d. 31 marts 2010
LION nr. 5: d. 28 maj 2010

Distriktsmøde d. 24. april 2010. Afholdes i Hurup/Thy
Tilmelding på www.106.dk/dm2010, senest 9 april 2010
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